
Vantaa-Seuran jäsenkirje 4/2022 

3.5.2022 

Iloinen toukokuun alun tervehdys! 

Kevät puskee vihdoin esiin lumikinosten alta, ja se enteilee tulevaa kesää ja Vantaa-Seuran 
kesätapahtumia! Ennen kesää on kuitenkin luvassa mukavia tapahtumia, kuten yhdistyksen 
helatorstain kevätretki, joka suuntautuu tällä kertaa taiteen pariin Mänttään. Toukokuussa on 
tulossa myös myllyn siivoustalkoot ja esitelmä vesiensuojelusta. 

Kesäkuussa on mahdollisuus päästä nauttimaan musiikista ja yhteislaulusta Keravanjoen rannalla, 
kun perinteiset Myllyillat käynnistyvät. Kesä- ja elokuussa järjestetään myös eriteemaisia 
Kirkonkylän kulttuurikävelyjä. Elokuussa on luvassa Vantaa-Seuran vuoden huipputapahtuma, 
Helsingan keskiaikapäivä. Tapahtumaan haetaan nyt vapaaehtoisia – toivotamme kaikki 
kiinnostuneet lämpimästi mukaan!  

Tämän jäsenkirjeen asioita ovat: 

1. Kevätretki Serlachius-museoihin 26.5. 

2. Ohjelmaa lapsiperheille 

3. Myllyn ympäristön siivoustalkoot 23.5. 

4.   Myllyillat ja Kirkonkylän kulttuurikävelyt 

5.   Helsingan keskiaikapäivä hakee vapaaehtoisia ja myyjiä 

6.   Osallistu Vantaalainen elämä- ja Kaivoksela-muistojen keräyksiin! 

 

1. Vantaa-Seuran kevätretki 26.5. Serlachius-museoihin 

Vantaa-Seuran kevätretkellä helatorstaina 26.5. suunnataan Pohjois-Pirkanmaalle, taidekaupunki 
Mänttään tutustumaan Serlachius-museoihin, joissa pääsee nauttimaan niin taiteesta kuin 
teollisuushistoriastakin! 

Retkelle lähdetään Packelénin bussilla ja kyytiin voi nousta Tikkurilasta tai Martinlaaksosta. 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä kummalta pysäkiltä nouset kyytiin. 

Retken aikataulu:  
 
klo 8.00 lähtö Tikkurilasta (Hertaksentie 1, kaupunginmuseon ja Hotelli Vantaan viereltä) 
klo 8.20 lähtö Martinlaaksosta, juna-asemalta  
klo 11.30 Taidemuseo Gösta, opastettu kierros  
klo 12.45 ruokailu Autereen tuvalla, kotiruokalounas. Lounas koostuu päivittäin vaihtuvasta 
kotiruokavaihtoehdosta, raikkaasta salaattipöydästä, talon leipävalikoimasta sekä kahvin kanssa 
tarjottavasta makeasta. 
klo 14.00 tutustuminen Serlachius-museo Gustafiin 
klo 15.15 lähtö Mäntästä Vantaalle  
klo 18.00 paluu Martinlaaksoon ja klo 18.30 mennessä Tikkurilaan 
 
 



Retken hinta on jäsenille 70 euroa, muille 79 euroa. Hinta sisältää kuljetukset, lounaan ja 
opastukset ja sisäänpääsymaksut. Paluumatkalla pyrimme pysähtymään kahvilla, mutta 
iltapäiväkahvit kukin retkeläinen maksaa itse. Museokortilla ei valitettavasti saa ryhmämatkalla 
alennusta. 

Kannattaa varata paikka nopeasti, jotta saamme varmistettua kevätretken toteutumisen! Sitovat 
ilmoittautumiset Elinalle 17.5.2022 mennessä, elina.terava(at)vantaaseura.fi (puh. 050 443 4000). 
Retken maksuohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä.  

2. Ohjelmaa lapsiperheille 

Vantaa-Seura järjestää keväällä vielä yhden Påkaksen perheaamun kotiseututalolla Kuninkaalassa. 
Ohjelmassa on pe 20.5. klo 10 keväinen vaunulenkki Vantaan historiaan perjantaina. Opastus on 
tarkoitettu aikuisille ja lapset saavat kuunnella vaunuissa istuen. 
 

Vaunulenkin jälkeen Påkaksessa on tarjolla kahvia, mehua ja teetä. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoit-
tautumista.  
 

Edellisessä Påkaksen perheaamussa järjestetty Pikkuarkeologien seikkailurata onnistui mainiosti ja 
suosittu tapahtuma uusitaan ma 6.6. klo 10 yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon kanssa. 
Tapahtuma järjestetään Vantaan kaupunginmuseolla (os. Hertaksentie 1). Tervetuloa mukaan! 

3. Myllyn ympäristön siivoustalkoot 23.5. 

Vantaa-Seura toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyn 
ympäristön siivoustalkoisiin ma 23.5. klo 16 alkaen! Talkoisiin voi saapua oman aikataulun mukaan 
ja ei haittaa, vaikka et ehtisi paikalle vielä klo 16. 
 

Talkoissa siivotaan myllyn ympäristöä, minkä lisäksi klo 17 Oula Tolvanen Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistyksestä (VHVSY) kertoo yhdistyksensä toiminnasta myllyn 
ympäristössä. 
 

Talkoolaisille on tarjolla pientä tarjoilua, minkä takia toivomme ennakkoilmoittautumisia Elinalle 
su 22.5. mennessä! 
 

Talkoot ovat osa Pääkaupunkiseudun siivoustalkoita, joten siivousvälineet järjestää paikalle Van-
taan kaupunki. Varauduthan talkoisiin sopivalla, säänmukaisella vaatetuksella. 
 

4.   Myllyillat ja Kirkonkylän kulttuurikävelyt 

Vantaa-Seura järjestää tulevana kesänä neljä ohjelmallista Myllyiltaa sekä eriteemaisia 
kulttuurikävelyitä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Myllyiltojen ohjelmatiedot päivittyvät vielä, 
mutta päivämäärät voi jo merkitä valmiiksi kalenteriin! 
 
Yhteislauluiltoja järjestetään myllyllä neljänä kesäkuun keskiviikkona: 8.6., 15.6., 22.6. ja 29.6. klo 
18.30 alkaen kirkonkylän myllyllä, osoitteessa Myllykuja 6. Ensimmäisessä myllyillassa 8.6. 
esiintyy perinteiseen tapaan Puhallinorkesteri Louhi, 22.6. on ruotsinkielinen Myllyilta ja 29.6. on 
lasten oma ilta, jolloin esiintyy lasten rock-bändi Jytäjyrsijät. Myllyiltoihin on vapaa pääsy. 
 
Vantaa-Seuran teemoitetut Kirkonkylän kulttuurikävelyt alkavat myös kesäkuussa. 



Kierrokset lähtevät klo 17.30 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta, osoitteesta Kirkkotie 45. 
Opastuksen kesto on noin yksi tunti.  
 
Kesäkuussa kulttuurikävelyt järjestetään aina ennen ohjelmallisia myllyiltoja. Kulttuurikävelyihin 
kuuluu yksi ruotsinkielinen opastus keskiviikkona 22.6. sekä yksi lasten aikamatka keskiaikaan 
29.6., ennen lapsille suunnattua Myllyiltaa. Muut opastukset ovat suomenkielisiä ja noudattavat 
erilaisia teemoja. Tarkempi kulttuurikävelyiden aikataulu on seuraavanlainen: 
 
Kesän 2022 Kulttuurikävelyt Helsingin pitäjän kirkonkylässä:  
  
8.6. Historian havinaa hautausmaalla   
 
15.6. Sotamuistojen kirkonkylä  
  
22.6. Kirkonkylän perinteinen kulttuurikävely suomeksi   
  
22.6. Kulturpromenad i Helsinge kyrkoby på svenska  
  
29.6. Aikamatka keskiaikaan aikuisille ja lapsille (Huom! Samaan aikaan järjestetään kaksi erillistä 
keskiaikakierrosta, sekä lapsille että aikuisille. Lasten kierros soveltuu parhaiten 4/5–10 -vuotiaille 
lapsille. Aikuisen mukana myös pienemmille.)  
  
3.8. Kuninkaantie – kärrypolusta valtatieksi   
  
10.8. Kappelin aarteet   
 
17.8. Kirkonkylän voimanaiset  
  
24.8. Kirkonkylän perinteinen kulttuurikävely   
  
30.8. Historian havinaa hautausmaalla    
 
Kävelykierrokset järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, voimassa olevia 
turvallisuussuosituksia noudattaen. Tämän hetken tilanteen mukaan osallistujamäärää ei rajoiteta 
eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitamme Vantaa-Seuran 
nettisivuilla vantaaseura.fi ja Facebookissa facebook.com/vantaaseura.  
   
Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. Muille lippu maksaa 10 €, 
työttömät/eläkeläiset/opiskelijat 8 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmaiseksi muille, paitsi 
lastenkierrokselle 29.6. Lasten oman kierroksen lippu maksaa 5 €. Maksu mieluiten kortilla.  
 

5. Helsingan keskiaikapäivään haetaan vapaaehtoisia sekä myyjiä 

Helsingan keskiaikapäivä on pääkaupunkiseudun suurin ja hyvästä tunnelmastaan tunnettu 
keskiaikatapahtuma. Tapahtuma järjestetään seitsemättä kertaa 13.8.2022 klo 11–18 aidossa 
keskiaikaisessa miljöössä Helsingin pitäjän kirkonkylässä Vantaalla. Vantaa-Seura hakee 



ohjelmallisille keskiaikamarkkinoille nyt vapaaehtoisia, kauppiaita ja ruokamyyjiä – olisitko sinä 
kiinnostunut tulemaan mukaan? 

Onnistuneen keskiaikapäivän kannalta vapaaehtoisten apu on korvaamatonta ja jokainen 
kiinnostunut on lämpimästi tervetullut mukaan! Tarjolla on erilaisia työtehtäviä moneen makuun 
ennen tapahtumaa, sen aikana ja tapahtuman jälkeen. Kaipaamme joukkoomme eri alan osaajia ja 
löydämme kyllä tehtävän kaikille halukkaille. Mikäli haluat mukaan vapaaehtoisten värikkääseen 
joukkoon, ilmoittaudu rohkeasti Elinalle! 

Helsingan keskiaikapäivän myyjähaku on myös edelleen auki ja myyntipaikkaa voi hakea vielä 15.5. 
saakka. Vastaanotamme myyntipaikkahakemuksia ainoastaan sähköpostitse osoitteeseen 
info@vantaaseura.fi. Myyjien tuotteiden ja kojujen on oltava keskiaikaistyylisiä ja suuren suosion 
takia joudumme tekemään myyjien valintaa. 

Tarkemmat ohjeet ja lisää tietoa myyntipaikoista löytyy Helsingan nettisivuilta: 
https://www.helsinga.fi/info/ajankohtaista/ helsingan-keskiaikapaiva-2022-hakee-kauppiaita -
seka-ruokamyyjia/   

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi mukaan kanssamme tekemään Helsingan 
keskiaikapäivää! 

6. Osallistu Vantaalainen elämä- ja Kaivoksela-muistojen keräyksiin! 

Nyt on erinomainen tilaisuus kertoa ja saada talteen tuleville sukupolville tietoa elämästä nykyään 
ja ennen Vantaalla. Meneillään on kaksi muistitiedonkeruu-projektia.  

Kaivoksela-Seura ja Vantaa-Seura ovat järjestäneet kyselyn entisille ja nykyisille kaivokselalaisille. 
Ensimmäiset kerrostaloasukkaat muuttivat Kaivokselan alueelle 60 vuotta sitten. Merkkipaalun 
kunniaksi kerätään Kaivokselan asukkaiden ajatuksia asuinympäristöstään. Tietoja kaivataan Kai-
vokselan kaikilta vuosikymmeniltä, myös nykypäivästä. Keruu painottaa 60-luvulla rakennetun van-
han Kaivokselan alueen taltiointia, mutta vastaukset myös uuden Vaskipellon alueen puolelta ovat 
tervetulleita.  

Kyselyyn voi osallistua tässä osoitteessa: https://forms.gle/VABAUcLFn4eYUs7Q8. Otathan yh-
teyttä, jos sinulla on Kaivokselasta kuva-aineistoa, jota haluaisit tallentaa. Lisää tietoa saa Vantaa-
Seuran nettisivuilta https://vantaaseura.fi/toiminta/ajankohtaista/kaivoksela-kysely/ tai Annukka 
Lyralta, annukka.lyra@gmail.com.  

Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Vantaan kaupunginmuseo järjestävät Vantaalainen elämä –
muistitietokeruun 10.1.–15.6.2022 osana Vantaa50-historiahanketta. Vantaalainen elämä –
keruussa halutaan omaelämänkerrallisia kirjoituksia vantaalaisesta jokapäiväisestä elämästä. 
Kirjoittaa voi vapaamuotoisesti ja vastaukset voivat koskea nykyhetkeä tai mitä tahansa mennyttä 
vuosikymmentä. Lisää tietoa, tarkemmat ohjeet ja kysymyksiä kirjoittamiseen avuksi löytyy täältä: 
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin/vantaalainen-elama#.YjMuUKhL82w  

Mukavaa toukokuuta ja kesän odotusta kaikille. Toivottavasti näemme tapahtumissamme! 

Ystävällisin terveisin Elina ja Riina 

elina.terava@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 



riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 

 
 
 

 


